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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 109337: এনে ব্যক্তি ক্তিনে হজ্জ কক্তিব্ ক্তব্চানি ক্তকন্তু হজ্জি কািযাৱলী সম্পনকয 
অৱগত েহে। 

প্ৰশ্ন: মই হজ্জ কক্তিব্ ক্তব্চানিা ক্তকন্তু হজ্জি কািযাৱলী সম্পনকয োজানো; এনে 
অৱস্থাত ছমাি কিণীে ক্তক? 
উত্তি: 

 আলহামদুক্তলল্লাহ। 

ক্তিনে হজ্জ কিাি ইচ্ছা কক্তিব্ তাি ব্ানব্ হজ্জ কিাি পদ্ধক্তত ক্তিক্তক ছলাৱা 
িিজ। অেযথা ছুন্নাহি অেুসািী ক্তেৰ্যিনিাগয ছকানো এজে আক্তলমি সহজ সিল 
সৰু এখে ক্তকতাপ লগত িখা আৰু ছসই ক্তকতাপ অেুিােী আমলসমূহ সম্পন্ন 
কিা। এই ধিণি ক্তকছুমাে ক্তকতাপ হহনছ- 

১. শ্বাইখ ইব্নে ব্াজি “আত তাহক্বীক ওৱাল ঈিাহ ক্তল কাক্তছক্তিে ক্তমে 
মাছাক্তেক্তলল হাজ্জ ওৱাল ওমিাহ”। 

২. শ্বাইখ উছাইমীেি “মাোক্তছকুল হাজ্জ ওৱাল ওমিা”। 

 ছকানো ক্তব্ষনে বু্ক্তজব্লল অসুক্তব্ধা হ’ছল আক্তলমসকলক প্ৰশ্ন কিা উক্তচত। অথব্া 
ছকানো এজে আক্তলম ব্া তাক্তলনব্ ইল্মি লগত হজ্জ কিা। িানত ছসই আক্তলম 
ব্া তাক্তলনব্ ইল্ম আগক্ততোলক ছতওঁক ক্তব্ক্তধ-ক্তব্ধােসমূহ ক্তিকাই ক্তদব্ পানি। 
ক্তিনব্াি কাক্তিলাি লগত ছকানো দােী ব্া তাক্তলনব্ ইল্ম হজ্জ কনি ছসইনব্ািি 
অেুসন্ধাে কক্তি ছতনেকুৱা ছকানো কাক্তিলাি লগত হজ্জ কিা। 

http://www.islamhouse.com/
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শ্বাইখ উছাইমীে িাক্তহমাহুল্লাহক এই ধিণি এটা প্ৰশ্ন ছসাধাত উত্তিত ছতনখনত 
হকক্তছল: 

ْهَل 
َ
لُوا أ

َ
جوايب ىلع هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أجابه يف قوهل تعاىل : )فَاْسأ

ْكِر إِْن ُكْنُتْم ََل   34َتْعلَُموَن( انلحل/اذلِّ

আল্লাহ তাআলাই ছতওঁি পক্তৱত্ৰ কালামত এই প্ৰশ্নি ক্তি উত্তি ক্তদনছ ছসই ক্তব্ষনে 
ছমানিা এনকই উত্তি “ক্তব্জ্ঞসকলক ছসাধা িক্তদ ছতামানলানক োজাো।”[ছুিা 
োহল, আোত: ৪৩]  

ক্তি ব্যক্তিনে ছকানো ইব্াদতি ক্তব্ক্তধ-ক্তব্ধাে োজানে তাি কতযব্য হহনছ 
আক্তলমসকলক প্ৰশ্ন কিা; িানত ছতওঁ সুস্পষ্ট জ্ঞােি ক্তৰ্ক্তত্তত আল্লাহি ইব্াদত 
পালে কক্তিব্ পানি। কািণ ইব্াদত কবু্লি চতয হহনছ- আল্লাহি প্ৰক্তত 

একক্তেষ্ঠতা আৰু িাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ অছাল্লামি আদিযি পূণয অেুসিণ। 
িাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ অছাল্লানম ছকনেলক ছকানো ব্াচক্তেক ইব্াদত ব্া 
কমযনকক্তিক ইব্াদত পালে কক্তিক্তছল ছসো জাক্তেব্ লাক্তগব্। ছসো োজাক্তেনল 

ছতওঁক অেুসিণ কিা সম্ভৱ েহে। ছসনে মই এই প্ৰশ্নকািীক ক’ব্ ক্তব্চানিা ছি: 
আপুক্তে ছিক্ততো হজ্জ কক্তিব্ ক্তব্চানি অথচ হজ্জি ক্তব্ক্তধ-ক্তব্ধাে আনপাোি জো 
োই এনে অৱস্থাত আনপাোি ব্ানব্ অপক্তিহািয হহনছ এই সম্পনকয 
আক্তলমসকলক প্ৰশ্ন কিা। মই এই ক্তব্ষনে তাক্তগদ কনিা ছি, ক্তিসকনল হজ্জত 

িাব্ ক্তব্চানি ছতওঁনলাকি উক্তচত ছতওঁনলানক ছিে ছকানো আক্তলমি লগত অথব্া 
তাক্তলনব্ ইল্মি লগত হজ্জত ছিাৱা; ক্তি আক্তলনম ব্া তাক্তলনব্ ইনল্ম হজ্জি লগত 
সংক্তিষ্ট মাছআলাসমূহ জানে। িানত ছতওঁনলানক ছসই আক্তলমি ক্তেনদযিো 
ছমাতাক্তব্ক হজ্জ আদাে কক্তিব্ পানি। 

শ্বাইখ উছাইমীেি িনতাৱাসমগ্ৰ (২২/৫০) 



 

 

 

 4  

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তি ছৱব্ছাইট 
 


